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– Svetsning kommer in i precis 
allting, konstaterar Leif. 
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’’En röd tråd’’
Lite om Leif

Svetsen möter Leif Karlsson, ansvarig för ESABs materialforskning

SVERIGE OCH ROSTFRIA STÅL
Sverige har alltid varit duktiga på rostfritt, med 
företag som Sandvik och Outokumpu. Globalt har 
det däremot skett stora förändringar. Numera sker 
en stor del av ståltillverkningen i Indien och Kina, 
medan Sverige står för innovation och forskning.

SVETSNING AV ROSTFRITT STÅL
Rostfritt är en materialgrupp som växer, både när 
det gäller volym och utveckling av stålsorter. Sär-
skilt utvecklingen inom duplexa stål och speciellt 
de nya lean duplex-kvaliteterna börjar få genom-
slag. Det är lite ”magrare” kvaliteter designade för 
att konkurrera med de vanligaste austenitiska stå-
len. De duplexa stålen har högre hållfasthet vilket 
gör att man kan gå ner i dimensioner och därmed 
vikt. Positivt är också att de innehåller ganska lite 
nickel, en metall som fluktuerar mycket i pris.

NÅGRA TRENDER
Många användare av stål är försiktiga, för att inte 
säga konservativa, och det tar tid innan man tar till 

sig nya, bättre material. Några tydliga 
trender finns; användning av höghåll-
fasta stål har ökat, energibehovet ökar 
stadigt vilket kräver stor utbyggnad av 
kraftverk och därmed ökar behovet av 
stål för höga temperaturer. 

Högproduktiv tillverkning – spe-
ciellt robotsvetsning – blir allt viktigare. Där är 
det viktigt att tillsatsmaterialen är tillförlitliga 
eftersom problem med en robotlina innebär höga 
kostnader. För högsta produktivitet krävs speci-
alanpassade tillsatsmaterial för sådana applika-
tioner. Bland annat därför är oförkopprade trådar 
något som ESAB satsar mycket på. Ledningsför-
mågan som kopparskiktet bidrar med ersätts med 
rätt ytfinish och ytstruktur och man får en tråd 
som ger stabilare svetsning och mindre slitage av 
kontaktmunstycket. På köpet får man en miljö-
vänligare tillverkningsprocess!

P
å frågan vad som är så spän-
nande med metaller svarar 
han med en motfråga – vad är 
det som inte är spännande? De 
har en stor betydelse för vår 
vardag. Det är den röda tråden 
för Leif, att förstå hur struktu-
ren och egenskaperna hänger 
ihop. Ska metallerna sedan 

svetsas samman blir det än mer komplicerat. Man 
ändrar struktur och egenskaper genom att smälta 
materialet och sedan låta det stelna och svalna. 
Svetsning är komplext – det behövs ganska lite för 
att det ska bli annorlunda än man tänkt sig.  

BRANSCHUTVECKLING
– Totalt sett ser vi väldigt positivt på framtiden, 
menar Leif. 
Det är en bransch med en stadig tillväxt globalt 
som helt naturligt följer framför allt tillverkning 
och förbrukning av stål. De dippar vi ser i världs-
ekonomin just nu kan vara nog så dramatiska men 
det finns inget som talar för att 
branschen inte ska fortsätta öka på 
sikt. En annan aspekt är att svets-
branschen har blivit mer global. 
Från att ha bestått av många lokala 
aktörer i varje land är spelarna nu 
färre och större, precis som inom 
stålbranschen. Tillverkningen har koncentrerats 
till större enheter och länder där man kan tillverka 
billigare. Kina, som inte fanns med internationellt 
för 20 år sedan, är numera en stor aktör. 

NYA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Något energirelaterat som inte fanns alls för några 
år sedan är vindkraftverk, numera en stor och 
viktig marknad för svetsning. Där handlar det mest 
om ganska ordinära stål, det är tornen som svetsas. 
Men eftersom det är mycket svetsning är det vik-
tigt att det sker på ett effektivt sätt.

”Vad är INTE  
spännande med 
metall?”

– Min huvuduppgift är 
att samordna forskning 
runt tillsatsmateria l, 
berättar Leif. Jag 
arbetar mycket med 
produkter för viktiga 
materialgrupper som 
höghållfast, rostfritt 
och kryphållfasta stål 
som används inom 
energiproduktion. 

Jag är även aktiv 
inom Svetskommis-
sionen och IIW. Det 
är viktigt att delta i 
konferenser och ha 
externa kontaktytor för 
att se och höra vad som 
är på gång. Marknaden 
är global och ESAB 
jobbar med tillsatsma-
terial som fyller globala 
behov. 

INTERVJUN

Foto: Catharina Andersson


